“ลาดักห" ซึ่งแปลไดวา “ดินแดนแหงเสนทางสูงชัน” ตั้งอยูในรัฐจามมูและแคชเมียรทางตอนเหนือของ
ประเทศอินเดีย ประกอบไปดวยเขตคารกิล (Kargil) และเขตเลห (Leh) ซึ่งเปนเมืองที่ ไดชื่อวาเปนทิเบต
นอยแหงอินเดีย เปนดินแดนทีซ่ อ นตัวอยูร ะหวางเทือกเขาหิมาลัยและทีร่ าบสูงคาราโครัม เหมาะสำหรับ
นักทองเที่ยวที่อยากสัมผัสอากาศหนาว ธรรมชาติที่แปลกตา ถูกรอบลอมดวยเทือกเขา ทะเลสาบ,
ทะเลทราย พรอมกับไปสำรวจเสนทางสำคัญแหงหิมาลัยโบราณ รวมถึงสัมผัสว�ถชี วี ต� ผูค น วัฒนธรรม
และภาษาของผูคนที่นั่น

DAY 1

Bangkok - Delhi

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯสูเมืองเลหชวงค่ำ โดยแวะเปลี่ยนเคร�่องที่กรุงเดลลี 6 ชั่วโมงโดยประมาณ

DAY 2

Delhi – Leh - พระราชวังเลห – เจดียแหงสันติภาพ - ตลาดเลห
เดินทางถึงสนามบิน Kushok Bakula airport เมืองเลห ระยะทาง
3,500 ม. พรอมการตอนรับจากตัวแทนของเราเพ�่อเดินทางตอไปยัง
โรงแรมในตัวเมืองเลหซึ่งอยูหางไปประมาณ 3-4 กม. เมื่อถึงโรงแรม
จะมีการตอนรับดวย welcome drink และเขาพักยังหองพักเพ�่อพัก
ผอนตามอัธยาศัยเพ�่อการปรับรางกายใหเขากับระดับความสูงของ
พ�้นที่เมืองลาดักห ชวงเย็นประมาณ 16.30 สามารถเดินเทาเพ�่อไป
ยังตลาดเลห แลวจ�งกลับเขาพักที่โรงแรม

DAY 3

INDUS VALLEY TOUR
หลังจากรับประทานอาหารเชาแลว ไปทัวร
หุบเขาอินดัสแบบเต็มวัน รวมทั้งเยี่ยมชม
พระราชวัง Shey, อาราม Thiksey, Hemis
และ Stok ซึ่งเปนอารามพ�ทธที่สำคัญและ
งดงามที่สุดในประวัติศาสตร ในลาดักห
ระยะทางรวม 90 กม. ไปกลับ / 7-8 ชม.
มีอาหารกลองเสร�ฟสำหรับมื้อกลางวัน
ของวันนี้ อิสระยามเย็นทีต่ ลาดเลห คางคืน
ทีโ่ รงแรม

DAY 4

Leh - Nubra Valley

ออกเดินทางในตอนเชาโดยรถยนต ไปยังนูบราวัลเลย ซึง่ มีระยะทาง 125 กม. โดยขามผานคารดงุ ลา พาส (Khardongla
Pass) ซึง่ ไดชอ่ื วาเปนเสนทางถนนทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก ตัง้ อยูท ค่ี วามสูง 18,360 ฟ�ต เหนือระดับน้ำทะเล ชวงบายเดินทางเยีย่ ม
ชมวัด Diskit และ Hunder และเนินทรายสีขาว ซึ่งทานอาจมีโอกาสไดทองซาฟาร�บนหลังอูฐสองหนอกซึ่งจะพบได ใน
นูบราเทานัน้ จากนัน้ เขาพักที่ Deluxe Camp/โรงแรม

DAY 5

Nubra Valley – Pangong – Chang La Pass - Leh

หลังอาหารเชา เดินทางโดยทางรถยนต ในตอนเชาไปยังเลหระยะทาง 235 กม. ใชเวลาเดินทาง 7-8 ชม. ผานเสน
ทางทะเลสาบ Tsokar Lake ระหวางทางแวะแหลงพลังงานความรอนใตพภ� พ Puga Geo-Thermal Gas springs
กระโจมพักของพวกพเนจร Nomadic Rebo ที่ Polo-kongka pass เดินทางตอไปจนถึงทะเลสาบ Tsokar Lake
ซึ่งเปนพ�้นที่ชุมน้ำเพ�่อถายรูป อาจมีการแวะชมวัดในหมูบาน Thukje village หากทางคณะสนใจ เดินทางดวย
เสนทางหลวงมะนาลีและขับตอไปยังเลหผาน Taglangla pass ซึ่งมีความสูง 5,350 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ถึง
สตอคในตอนเย็นและพักผอนตามอัธยาศัย เขาพักคางคืนที่โรงแรม

DAY 6

เลห – คารกิล
ขับไปทางตะวันตกของเลห มุงหนาไปยัง Kargil มุมมอง
ทีแ่ ตกตางของเลห ลาดัก ระหวางทางเยีย่ มชมจ�ตรกรรม
ฝาผนังอายุกวา 1,000 ปของอาราม Alchi ซึ่งเปนหนึ่ง
ในภาพเข�ยนขนาดเล็กทางพ�ทธศาสนาทีด่ ที ส่ี ดุ หลังจาก
นัน้ เยีย่ มชมภูมทิ ศั นทางจันทรคติ และอาราม Lamayuru
ซึง่ มีอารามทีเ่ กาแกทส่ี ดุ ในลาดักห จากนัน้ จ�งเร�ม� ขับรถไป
ยัง Kargil เหนือภูมิประเทศที่แหงแลงผาน Namik- La
(3760m) และ Fotu-La Pass (4147m) เยีย่ มชมไมเตรยา
ขนาดยักษทม่ี ลั เบค (Mulbekh Chamba เปนประติมากรรม
หินสูง 9 เมตร) ทีค่ วามสูง 9,000 ฟ�ต ตรงกลางระหวางเลห
และศร�นาการ ถึงคารกิลในตอนเย็น คางคืนที่โรงแรมใน
คารกิล

DAY 7

คารกิล – รังดุม – แพดัม

หลังอาหารเชา มุง หนาสูร งั ดุม หลังจากขับรถไมนานจาก Kargil เราก็เขาสูห บุ เขา Suru หุบเขา Suru เปนพ�น้ ทีท่ ส่ี วยงาม
ที่สุดแหงหนึ่งของลาดัค และเปนใจกลางของคารกิล คุณจะเพลิดเพลินไปกับทิวทัศนของยอดเขานูนและยอดเขาคุนและ
ธารน้ำแข็ง Parkachik มียอดเขา Glaciered อืน่ ๆ มากมายที่ ไมมชี อ่ื ระหวางทาง ถึงหมูบ า นรังดุม จากนัน้ เดินทางตอไป
ยังซันสการ ขับรถหนึ่งชั่วโมงจากรังดุมผาน Penzila Pass (4200m) ผานไปยัง Zanskar เทานั้น รอบๆ เพนซิลายังมี
ยอดเขาน้ำแข็งที่ ไมมีชื่ออยูมากมาย และธารน้ำแข็ง Darang Durung ที่มีชื่อเสียง บร�เวณนี้มีทิวทัศนที่สวยงามมากและ
คุณจะพบกระทอมคนเลีย้ งแกะมากมายทีน่ ่ี เมือ่ มาถึงก็เช็คอินทีโ่ รงแรมแพดัม

DAY 8

แพดัมเต็มวัน

หลังอาหารเชา ขับรถ 10 กม. ไปยัง Karsha ซึ่งมีอาราม Geluk pa ที่ใหญที่สุดของ Zanskar ใกลกับอารามมีสำนักชีให
เยี่ยมชมซึ่งมี statmoue ขนาดใหญสิบเอ็ดหัวของ Avaloketeshvra ที่เชื่อวามีอายุ 800 ป ขับรถกลับโรงแรมและเพลิด
เพลินกับอาหารรอน ในชวงบายเยีย่ มชมวัด Kalachakra ซึง่ เปนวัดทีอ่ ทุ ศิ ใหกบั องคดาไลลามะซึง่ ไดสอนเร�อ่ ง Kalachakra
ในป 1988 ขับรถ 35 กม. ตามแมน้ำ Zanskar ไปยัง Zangla เราจะไปเยี่ยมชมวังเกาและใหมของกษัตร�ย Zangla เยี่ยมชม
สำนักชี Zangla ดวย หลังจากวอรดขับรถกลับไปที่ Tongde อาราม Tongde เปนอาราม Geluk pa ที่ใหญเปนอันดับสอง
ในซานสการ ขับรถกลับโรงแรมเพ�่อพักคางคืนที่โรงแรม

DAY 9 แพดัม – คารกิล
เดินทางกลับคารกิลแตเชาตรู พักคางคืนที่โรงแรม

DAY 10

คารกิล – เลห

หลังอาหารเชา ประมาณ 8.00 น. ขับรถกลับเลห ใชเวลา
ประมาณ 7-8 ชัว่ โมง เมืองหลวงของภูมภิ าคลาดักห ระหวางทางขามชองโฟตูลา ไปแวะทีเ่ นินดินคลายดวงจันทร
ใกลหมูบ า นลามายูรุ กอนถึงเลหแวะถายรูปทีจ่ ด� บรรจบกัน
ของแมนำ้ สินธุและแมนำ้ แซนสการ ถึงเลห ในตอนเย็น
คางคืนทีโ่ รงแรม

DAY 11 Leh - Bangkok
เดินทางไปยังสนามบิน KBR airport ในตอนเชาเพ�่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ระดับโรงแรม
Super Deluxe
Deluxe
Economy

2-3 ทาน
37,000 บาท
33,900 บาท
32,900 บาท

4-5 ทาน
27,300 บาท
24,200 บาท
23,200 บาท

6-7 ทาน
24,100 บาท
21,000 บาท
20,000 บาท

8-9 ทาน
23,300 บาท
20,200 บาท
19,200 บาท

10 ทาน
23,000 บาท
19,900 บาท
18,900 บาท

อัตราคาบร�การไมรวมคาตั๋วเคร�่องบิน (ราคาตอทาน)

ตารางเวลาเที่ยวบิน (โดยประมาณ)
เที่ยวบินขาไป

เที่ยวบินขากลับ

Bangkok - Delhi
AI 335 ออก 21.05 น. ถึง 00.10 น. +1

Leh - Delhi
AI 446 ออก 11.55 น. ถึง 13.30 น.

--- เปลี่ยนเคร�่อง ---

--- เปลี่ยนเคร�่อง ---

Delhi - Leh
AI 445 ออก 06.45 น. ถึง 08.20 น.

Delhi - Bangkok
AI 334 ออก 23.00 น. ถึง 04.40 น. +1

อัตราดังกลาวรวม
- ที่พัก 9 คืนพรอมอาหารเชาและเย็นทุกวัน (อิสระอาหารกลางวันเพ�่อความไมจำเจ)
- รถรับสงสนามบิน - โรงแรมที่พัก ทั้งขาไปและขากลับ
- รถโดยสารที่มีสมรรถภาพที่ดีเยี่ยมและปลอดภัย พรอมคนขับมืออาชีพตลอดการเดินทาง
- Early Check-in เช็คอินเขาที่พักกอนเวลาปกติ
- คาธรรมเนียมเร�ยกเก็บโดยเมืองลาดักห
- คาธรรมเนียมใบอนุญาติเขาเขตพ�้นที่ปกปอง ไดแก Pangong Lake
- ประกันอุบัติเหตุวงเง�น 1,000,000 บาท
- ภาษีและคาธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวของ

อัตราดังกลาวไมรวม
- ตั๋วเคร�่องบินสูเมืองเลห
- คาธรรมเนียมว�ซาเขาประเทศอินเดีย (สำหรับผูถือหนังสือเดินทางประเทศไทย)
- คาอาหารกลางวันซึ่งทานสามารถซื้อทานไดตามใจชอบ ตามสถานที่ทองเที่ยวที่เดินทางไป
- คาไกดทองถิ�นสื่อสารโดยภาษาอังกฤษ 1,100 บาท ตอวัน ตอไกด 1 คน (ทางเลือกเสร�มหากทานตองการ - ขอบางวันได)
- คาธรรมเนียมการข�่อูฐ (เฉพาะโปรแกรมที่เดินทางไป Nubra Valley)
- คาธรรมเนียมเขาสถานที่ Leh Palace ทานละ 50 รูป
- คาธรรมเนียมเขาสถานที่ Diskit ทานละ 30 รูปี
- คาใชจายสวนตัว เชน คาบร�การซักร�ดจากโรงแรม คาโทรศัพท เปนตน
- คาเคร�่องดื่มที่เปนแอลกอฮอล คามินิบาร และคาเคร�่องดื่มสำหรับมื้อเย็น
- คาทิปพนักงานขับรถและไกดทองถิ�น (หากมี), พนักงานบร�การ วันละประมาณ 100 รูป (60 บาท) ตอวัน ตอทาน
- คากิจกรรมตางๆรวมถึงการเดินทางที่นอกเหนือจากโปรแกรมขางตน
- คาใชจายที่เกิดจากเหตุสุดว�สัยตางๆ เชนภัยธรรมชาติ ความผิดพลาดของสายการบิน คาเสียหายที่เกิดจากการถูกขโมยและสูญหาย
- คาตรวจ PCR กอนเดินทาง (กรณีตองโชวผลตรวจกอนเดินทาง)
- คาใชจาย Test&Go เมื่อเดินทางกลับถึงไทย

การแวะพักเพ�่อเที่ยวชมกรุงเดลลีระหวางการตอเคร�่องในขาไปหร�อขากลับ
หากทานประสงคการคางคืนเพ��มเติมเพ�่อเที่ยวชมสถานที่ตางๆของกรุงเดลลีระหวางตอเคร�่อง ทางเราสามารถจัดพาหนะ
พรอมคนขับและที่พักหนึ่งคืนที่เดลลี ทางเรายินดีชวยเหลือทานสำหรับการจองที่พักและรถรับสง สนามบิน-โรงแรมในการ
เดินทางกับเรา

ว�ธีจองแพ็คเกจงายๆกับเรา
1. แจงวันที่ตองการเดินทาง จำนวนผูเดินทางและเกรดโรงแรมที่ตองการพัก พรอมสงหนาพาสปอรตผูเดินทาง
2. ชำระตามเง�่อนไข หลังจากไดรับการยืนยันหองพักวางจากทางเรา
3. ดำเนินการทำว�ซาเขาประเทศอินเดีย
4. พรอมเดินทาง!!

เง�่อนไขการจองแพ็คเก็จและสำรองที่นั่ง
- ทานจะตองชำระคาเดินทางหลังจากที่ ไดรับการยืนยันที่พักและการเดินทาง ซึ่งเปนเง�่อนไขจากทางอินเดีย
- หากไมชำระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางตามที่กำหนด ที่พักและกิจกรรมที่ ไดทำการจองอาจถูกยกเลิกได
- ทางเราสามารถชวยเหลือการซื้อตั๋วเคร�่องบินไดโดยเปนราคาจากทางเว็ป ไซทของสายการบินโดยตรง ซึ่งราคาสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลาในแตละครั้งของการตรวจสอบราคา ดังนั้นทางเราจ�งแนะนำใหชำระทันทีหลังจากไดราคาที่พ�งพอใจ

เง�่อนไขการเดินทางกับเรา
- โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมซึ่งอาจมีผลจากสภาพอากาศ เหตุทางธรรมชาติ หร�อสถานการณที่มี
ผลตอความปลอดภัยทาน ซึ่งเปนสิ�งสำคัญในการเดินทาง
- ผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสิ�งที่เราคำนึงเสมอ ดังนั้น หากการเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวบางแหงไม
สามารถทำได ทานสามารถเปลี่ยนเปนสถานที่เหมาะสมอื่นๆตามตกลงกับผูขับรถ(อาจจะมีการชำระเพ��มหากเดินทางออก
ไปพ�้นที่หางไกลข�้น) ทั้งนี้ ทานไมสามารถเร�ยกคืนเง�นไดหากไม ไดใชบร�การตามที่ระบุในรายการ
- ราคาตั๋วเคร�่องบินมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งราคาที่แจงในแตละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจนกวาจะทำการจอง
- ทางบร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆที่เกิดข�้นจากเหตุสุดว�สัย เชน การยกเลิกหร�อลาชาของ
เที่ยวบิน การถูกปฎิเสธการเขาเมือง สภาพอากาศไมเอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ การจราจล และอุบัติเหตุตางๆ ที่สามารถเกิด
ข�้นได รวมถึงเหตุการณทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ และเหตุการณอื่นๆที่อยูนอกเหนือการรับผิดชอบของบร�ษัทฯ
- ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ทาอากาศยานในประเทศไทยหร�อในประเทศอินเดีย ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหร�อเขา
ประเทศ ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาแพ็คเก็จที่เร�ยกเก็บไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ�น ทั้งนี้ ในบางกรณี เรายินดีที่จะ
ชวยประสานงานในสวนที่ทานสามารถเร�ยกคืนได

เง�่อนไขการเลื่อนและการยกเลิกการเดินทาง
- เนื่องจากการเดินทางในแพ็คเก็จเปนการเดินทางอิสระ การจองและชำระคาตั๋วเคร�่องบินจะทำทันทีเมื่อทานชำระคามัดจำ
หลังจากตั๋วเคร�่องบินไดทำการถูกซื้อแลว การคืนเง�นจะเปนไปตามเง�่อนไขของสายการบินเทานั้น
- การเลื่อนตั๋วเคร�่องบินอาจมีการเร�ยกเก็บคาธรรมเนียมตางๆเพ��มเติม ซึ่งทานจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายครั้งนี้
- การยกเลิกแพ็คเก็จการเดินทางหลังชำระเง�นจะเปนไปตามเง�่อนไขดังนี้
*ยกเลิกมากกวา 30 วันกอนการเดินทาง คืนเง�นเต็มจำนวน โดยหักคาดำเนินการทานละ 1,000 บาท
*ยกเลิกภายใน 15-30 วันกอนการเดินทาง คืนเง�น 90% จากราคาเต็ม โดยหักคาดำเนินการทานละ 1,000 บาท
*ยกเลิกภายใน 4-14 วันกอนการเดินทาง คืนเง�น 50% จากราคาเต็ม โดยหักคาดำเนินการทานละ 1,000 บาท
*ยกเลิกนอยกวา 4 วันกอนการเดินทาง จะไมคืนเง�นไมวากรณีใด

รายละเอียดการโอนเง�น
- บัญชีออมทรัพยธนาคารกสิกรไทย สาขาประตูน้ำปทุมวัน
ชื่อบัญชี บร�ษัท ทราเวลซี้ด จำกัด เลขที่บัญชี 026-8-81319-5

หมายเหตุ
1. เมื่อโอนเง�นแลว กรุณาสแกนหร�อถายรูป Pay-in-Slip สงมาที่ Email : contact@travelzeed.com / Line ID : @travelzeed
2. บร�ษัทจะออกใบเสร็จรับเง�นใหกับทานตอเมื่อไดรับ Slip เร�ยบรอยแลวเทานั้น
3. หากธนาคารมีการเร�ยกเก็บคาธรรมเนียมโอนเง�น ลูกคาตองชำระคาธรรมเนียมเอง ไมสามารถหักคาธรรมเนียมจากจำนวน
เง�นที่ตองโอนใหทางบร�ษัทได

บร�ษัท ทราเวลซี้ด จำกัด
105/12 หมู 4 ถนนราชพฤกษ ตำบลบางรักนอย อำเภอเมือง
จ.นนทบุร� 11000
โทร. 02-108-7900
Email : contact@travelzeed.com
FB : facebook.com/travelzeed IG : travel_zeed
Line ID : @travelzeed

